
TAMÁS ATTILA 

JÓZSEF ATTILA ÉS A NYUGAT KÖLTŐI 

Ad_y_ váratlanul robbant be a magyar lírába ,,új időknek űj dalaival" — József Attila 
esetében hosszú időn át alig. veszik észre, hogy költészetének leglényegével valami korszakosán 
újat hozott. Lírája szintetikusa bb jellegű az övénél, vagy akár a Petőfiénél. Villon <és Maja
kovszkij, Verhaeren és a német expresszionisták, a szürrealizmus modernsége és a Kalevala 
ősi igéi egyaránt adtak számára valamit. Mégis, legtöbbet azért talán abból a forrásból merí
tett, amelyet a legközelebb találhatott magához: saját hazájának költészetéből. 

Éppen a szintetikus: összegezve merőben újat és egyénit alkotó jelleg teszi lehetet
lenné az összes hatások és átalakulások menetének végigkísérését, hiszen ez a költői életmű 
egészének fölmérését kívánná. E helyett a hatalmas munka helyett álljon itt kísérletként 
egy lényegesen szerényebb feladat megoldásának igénye: kimutatni, mi az, amit a kor kiemel-
jcedő proletár-lírikusa az előző nemzedék polgári költészetének legjelesebbjeitől átvett, mi 
az, amit elsősorban átvehetett. 

Legfőképpen Kosztolányi Dezső és József Attila, kisebb mértékben pedig Babits 
Mihály és József Attila kapcsolatát kívánja ez a tanulmány tárgyalni. Nemcsak ezért, mert 
a többiek általában ismertebbek, hanem azért is, mert úgy látszik, hogy ezeknek a viszo
nyoknak a feltárása — különösen az előbbié — adhatja a legtöbb érdekességet: általában 
a kölcsönhatások s különösen jíjpolgári és a szocialista líra kapcsolatára vonatkozóan. A 
korai erős Ady-hatás leginkább a saját hangját még nem találó költőre jellemző; ha az innen 
merített forradalmi eszmeiség majd még teljesebben él is tovább, a sajátosan művészi hatás 
a későbbiekben szinte nyomtalanul eltűnik. Tóth Árpád hangja csak kezdetben és csak ritkán 
rezdít rokon hangokat József Attila líráján, a fontosabb, messzebbre nyúló, Juhász Gyula 
költészetéből átnövő szálakra pedig már többen is felhívták a figyelmet.1 De amúgyis ez 
a hatás a legkézenfekvőbb. Nemcsak azért, mert Juhász Gyula az ő első fölfedezője és támo
gatója, első személyes ismerőse a „nagyok" közül. Ady halála után a Nyugat lírikusai között 
ő a forradalmi demokratizmus hagyományainak leghívebb őrizője; természetes hát, hogy 
a vele egy talajról költői pályájára induló, hamarosan forradalmárrá érő fiatalember az ő 
nyomdokain tegye meg első lépéseit. Ha az Alföld dolgozó szegényeiről szólva hasonló meleg 
árad a szavakból, ha a táj csöndjét néha rokon bánat színezi, ha a keserűség hasonló sor
sokat láttat meg az apátlanul-anyátlanul felnövő proletárköltő műveiben, mint a vidéki 
magányba szorított idősebb társéban — mindez könnyen érthető. Éppúgy, mint az, ha 
gondolatot, emberi hitvallás szavait veszi át a leendő szocialista lírikus attól a poétától, 
aki néhány évvel korábban a proletárdiktatúra mellett állt ki. 

Bonyolultabb viszont a helyzet Kosztolányi esetében. Az egyik oldalon forradalmár 
áll, akinek művészi elismertetéséért a tiszta esztétikum elvét valló polgár teszi a legtöbbet 
— a másikon erkölcsi nihilt hirdető művész, akiről viszont a legnagyobb proletárköltő írja 
le a sort: „Testvérünk voltál és lettél apánk". 

1 Legrészletesebben SZABOLCSI MIKLÓS: Juhász Gyula-problémák, It 1961. 2. sz. 
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Még itt is egyszerűbbnek latszik — legalábbis első pillantásra — a személyes természetű 
kapcsolatok kérdése. Az alig húszéves fiatalembert, aki olyan naiv tisztelettel tud elvesztett 
apja helyett apát látni az idősebb pártfogókban (gondoljunk tanáraira, Espersit Jánosra, 
Juhász Gyulára, sőt — Basch Lóránd közléseinek alapján2 — Babits Mihályra), barátja, 
Németh Andor fölviszi a lefegyverző modorú, elismerten nagy költőhöz. A korabeli költészet 
egyik mesterével ismerkedhet meg, aki azonban nem igényli magának a „mester"-ek, iro
dalmi vezérek és tanítók szerepét, s ezért oly könnyedséggel tud helyzetadta fölényével élni, 
hogy nem sérti meg a kamaszosan érzékeny lélek önérzetét. A költő, aki annyira szeret tehet
ségeket fölfedezni, annyi részvéttel tud az elesettek felé fordulni, sokat szenvedett, kedvesen 
természetes, feltűnően tehetséges gyerekembert lát maga előtt — a Makó és Párizs közt 
hányódó, vidéki pártfogóitól elszakadt, írói pályáján még csak most induló József Attila 
számára pedig Kosztolányi elismerése a magyar irodalom elismerését jelenti. A jószemű 
esztéta megbecsülése a későbbi években sem csökkenhet a mind tökéletesebb műveket alkotó 
költőtárs iránt, s a politikai ellentéteken más alkalmakkor is a „homo aestheticus" fölényével 
teszi túl magát. Tragikus módon arra sincs oka, hogy kevesebb részvéttel tekintsen párt-
fogoltjára, mint első megismerkedésük alkalmával tette, lázongó, tekintélyt nem tisztelő 
egyéniségének pedig talán még kapóra is jön, hogy pártfogoltja érdekében szembefordulhat 
a Babits által szentesített ítélettel. Az egyre jobban magára maradó, önmagába vetett hitét 
már-már elvesztő József Attila viszont vajon elfelejthette-e, ki vallotta „mindnyájunknál 
egy fejjel magasabb"-nak az ő'csöndes, szerény, vékony alakját, ki ismerte el oly igen kevesed
magával az ő valóságos költői rangját? 

Általánosan elfogadott vélemény, hogy Kosztolányi a tehetséget becsülte és szerette 
meg József Attilában, ő viszont a kitűnő formaművészt tisztelte az idősebb költőtársban, 
akitől azért sokat lehet tanulni, s aki iránt neki személy szerint hálát is kell éreznie. 

Anélkül, hogy kétségbe kívánnánk vonni a fentiek igazát, próbáljunk meg tovább 
jutni egy lépéssel. 

Ha nem is az életrajzi eseményekre kívánjuk ezúttal szemünket vetni, hadd álljon 
itt néhány érdekesebbnek látszó, kettejük viszonyával kapcsolatos életrajzi mozzanat. Kosz^ ^ 
tolányi Ady-cikkének idején ijózsef Attila haragos gúnnyal támad ismételten is Ady ellen
ségeire, a kölcsönös tisztelet és rokonszenv ellenére csak meglehetősen ritkán találkoznak 
egymással, s ami a legfeltűnőbb: az oly sokakról író Kosztolányinak József Attiláról csak 
néhány jelentéktelen sora van. Mintha azért valami rejtett feszültség, kiegyensúlyozatlanság 
is lenne kettejük viszonyában. És ha természetesnek találtuk, hogy annak idején Petőfi és 
Vörösmarty barátságát csaknem végzetesen széjjeltépte egy pillanatnyi politikai vélemény
különbség, akkor éreznünk kell: felületesség volna, ha megkísérelnénk könnyedén átsiklani 
a fölött a szakadék fölött, mely az illegális KP elvekben kérlelhetetlen harcosát az Uj Nem
zedék egykori cikkírójától elválasztotta, ha lebecsülnénk azokat az osztályhelyzetükből 
adódó különbségeket, amelyek közébük álltak. 

De éppen ezért kell fokozottabb figyelmet szentelni annak földerítésére is, mi az, 
ami mindennek ellenére összekapcsolta a két művészt. 

Annak az ítéletnek a felületességére, amely szerint József Attila egyszerűen „a forma
művészet" magasfokú kultúní]á~lríiaTf "vonzódott Kosztolányihoz, már Vas István is föl
hívta a figyelmet. „Babits és Tóth Árpád vers-kezelése nemesebb anyaggal, kifinomultabb 
technikával dolgozott" — írja.3 — Nem az a legfőbb kérdés, miért tanult „a formaművésztől" 
a proletárköltő, inkább az, hogy miért és mit tanulhatott éppen ettől^a mestertől. 

A kérdés megválaszolásának kísérlete nem egészen szilárd talajra visz. Mindenek
előtt: forma és tartalom viszonyának végső elvi kérdései meglehetősen tisztán állnak ugyan 

2 B. L.: Egy literáris pör története, It 1959. 3—4. sz. 
3 V. I. előszava Kosztolányi Dezső válogatott versei elé. 
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"már előttünk, de a részletekben azért még igen sok minden vár kidolgozásra. Azt már tudjuk, 
i hogy formán minden esetben valamely tartalom hordozóját, kifejezőjét, annak egyik saját
ságát értjük, ám az például még nem egészen világos, hogy hol a határ a valóságos művészi 

. forma és a puszta művészettechníka között. De más okok miatt sem könnyű a feladat meg
oldása. Véletlen hasonlóság, közös átvétel, tudatos és tudattalan hatás egymástól való elkü
lönítését például egyetlen kutató sem teheti meg tökéletes biztonsággal. Vajon hogyan kerül 
át Csokonai verséből (Jövendölés az első oskoláról a Somogyban) a „kanász-ananász"-rím 
Illyésébe (A kacsalábon forgó vár)?* Mikor Ady leírta híres sorait: „Én voltam ur, a vers 
csak cifra szolga, S hulltommal hullni: ez a szolga dolga, Ha a Nagyúr sírja szolgákat követel" 
•— vajon emlékezett-e Batsányira, az ő versének rímben összefonódó szavaira: „A ritmus 
csak szolga; Szolgálat: a dolga!"? Bizonyos-e, hogy olvasta egyáltalán? 

S — hogy közvetlenül ide tartozó problémát érintsünk — József Attila Hazdmjának 
néhány képében és rímeiben („Éreztem, bársony nesz inog, a szellőzködő langy' melegben 
tapsikoltak a jázminok" — a Jön a viharban majd „ . . . bársony nesz inog, megremegnek 
a jázminok"), bizonyos-e, hogy Kosztolányi Halálba hívó délutánjának, távoli emlékeit kell 
keresnünk („Kénsárga légbe forróság inog, őrjöngenek a buja jázminok"), vagy elképzel
hető-e, hogy Ady Vörös szekér a tengeren című költeményének sorai voltak ihletői („A pálmás 
part inog . . . Sírtak a jázminok")? Nem lehetséges-e, hogy harmadrangú, azóta félig elfelej
tett költő szerencsés, érdekes képei, rímei mennek át két jelentős alkotóéba, s mi kettejükön 
keressük: ki hatott a másikra? 

A kérdések számát bizonyára még tovább is szaporíthatnánk. S rajtuk túlmenőleg: 
fönnáll még az a nehézség is, hogy két vagy több költő munkásságának egymás mellé állí
tására igazában csak az vállalkozhatnék, aki monográfiaírói teljességgel ismeri életművüket. 
De akik ezt a munkát végzik el, más feladataik nagysága miatt föltehetőleg nem tudnak 
majd annyi figyelmet szentelni ezeknek a részletkérdéseknek a megoldására, amennyit ezek 
megérdemelnének. Ha ezért az említett nehézségek miatt az alábbi vizsgálódások eredménye 
nem lesz is mindig egyértelműen határozott, ha bizonyos vázlatosság és töredékesség mutat
kozik is az egész írásban, mégsem lesz talán haszontalan, hiszen segítséget és részben tám
pontot nyújthat majd más, további kutatások számára. 

* 

Ha Kosztolányinak József Attila költészetére tett hatását próbáljuk valamiféle tör
téneti sorrendben vizsgálni, akkor az első pillanatra is érdekes jelenségre lehetünk figyél-

Iffésék". Ä hatások természetesen itt is a pályakezdés, az első egy-két esztendő termésében 
mutatkoznak meg a legegyértelműbb tisztasággal (A bánat, Távol, zongora mellett, Gyöngy
sor, Parasztanyóka stb.), aztán majd a_harmincas években fedezhetjük fel újra azokat az 
elemeket, amelyek Kosztolányi Dezső költészetének valamely ágával tartanak lazább-szoro-
sabb rokonságot, s ezek a késői József Attila-versekben majd még egyre jelentősebb szerephez 
jutnak. 
^ , Az első szakaszban mutatkozó hatás nem tartogat sokkal több érdekességet számunkra, 
mint ugyanezen évek Ady- vagy Juhász Gyula-hatása. A Parasztanyóka esetében láthatjuk 
ugyan, hogy egyfajta szemlélet- és alkotásmódot más féma művészi feldolgozására használ 
föl, s bizonyos ebből adódó elmélyülést is észrevehetünk talán, de ez még nem általános 
jelenség. Gyakoribb az epigonszerűség — ami tizenhat éves költőnél, ha mégoly tehetséges 
is, szinte magától értetődő. De talán épp azért, mert itt volt legjelentősebb szerepe a költői 
utánérzésnek, kezd elsőként a Kosztolányi lírájára emlékeztető versek száma gyérülni, hogy 
valami másnak adják át a helyüket. 

4 Az egyezésekre GELLÉRT OSZKÁJR, hívta fel a figyelmet egy cikkében (Élet és Iro
dalom). 
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A kutatás eddig figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a 23 körüli években Babits_ 
költészete is közel állt az akkori József Attilához; talán nem kevésbé, mint másoké. Említett 
cikkében Basch Loránd már részletesen kimutatta, személyileg hogyan közeledett ekkoriban 
József Attila Babitshoz, hogyan keresett szemmel láthatóan egy ideig benne is apát az elvesz
tett helyébe. Ekkortájt viszonylag sűrfin is jelentek meg versei a Nyugatban. Érdemes ket
tejük költészetét is szemügyre venni ezzel kapcsolatban. Babits Petőfi koszorúi című híres 
versében — mely a lap 1923. évi első számának első lapján jelenik meg — a „haza ifjúságáé
hoz szól, az „örömtelen tizennyolc éve" lobogóját vezére előtt meghajtó József Attila pedig 
ugyanezen év első napjaiban írt versében mintha erre a felhívásra adná meg a választ. „Hol 
a szem, szemével farkasszemet nézni, ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát?" — 
kérdezi bevezetésül Babits. Petőfi legigazibb, legbensőbb lényegét keresi József Attila kér- • 
dése is: „az Eszme hol van?". A „süket Hivatal hozza koszorúit" az előbbi, „a süket Elnyomás" 
ünnepel hazug módon az utóbbi vers szavai szerint. „Óh, vannak koszorúk, keményebbek, 
mint a deszkák, súlyosabbak, mint hantjai kint a hideg temetőnek!" — hangzik a fájdalom 
kiáltása Babits soraiból; „Ó, ünnepelvén, mélyre temetnek el!" — ismétli meg a vádat József 
Attila. Igaz, a befejezés inkább Juhász Gyula soraira emlékeztet.5 De ott van a babitsi hang 
másutt is; az antikizáló-klasszicizáló szófűzésben, a nemes veretű, de épp a jellegzetes józsef-
attilai formáktól eltérő versformában, a büszke méltósággal fegyelmezett indulat felkiál
tásaiban. Ez utóbbi sajátságokat ott találjuk a mindjárt utána következő önarckép-ben 
(„sötét gond rakja barna fészkeit"), s még erőteljesebben (bár Ady-hatássál"elegyítve) a 
Magyarokban is. Itt mintha inkább a háborús és az utána következő évek Babits-verseinek 
gátat törő, szaggatott felkiáltásaira ismernénk a szigorú erkölcsi ítéletek fájdalmas feljaj-
dulásaiban: 

„Hát lesz-e magyar, ha mi nem leszünk? 

Ó, be kicsi az ő piszkos vágyuk! 
Alig látszik, hogy fájdalmunkba csöppent. Sikoltani! 
Ha levegőtlen vihar a jajunk, 
akkor is csak 
sikoltani 1 
Hogy minden búzatábla kiperegjen . . . " 

Ott találjuk ezt a hatást — rejtettebben — a vallásos formában megszólaló lázadás hang
jában, a latin verscímekben, az Útrahívás pogányos-pannon életörömében, a mitológia egyre-
másra fölidézett alakjaiban, a Sacrilegium alázattal bocsánatért könyörgő szavaiban. Tisztán 
mutatja azt a hatást még a Harc a békességért is. Nemesen humanista eszmeiség, örök erkölcsi 
rend hite, klasszikus mívű, de nem ritkán lassúvá nehezülő sorok, belső indulatok szabályos 
formába szorítása — akár Babits verseiben: 

„Jóság légyen e föld, lassú eső ha reng 
uj istent kereső bujdokolás egén: 

Jusson végre igazság 
bő kenyeréhez a munka s eszme I" 

Érdekes módon majd még hosszú évek múlva, a Babits-pamflet és az Egy költőre meg
írása után is megjelenik József Attila költészetében egy Babitstól csaknem teljesen átvett 
sor. Babits Pesti éj-e így végződik: „S a halál se több lesz, mint két ing közt egy meztelen kebel." 
— Egy évtized múlva József Attila így ír a fagyról: „ . . . átszúr, döf tüdőt, rongy mögött mez
telen kebelt..." — Vagy itt is puszta véletlen volna a hasonlóság? József Attila minden 

5 Lásd SZABOLCSI MIKLÓS idézett tanulmányát. . 
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bizonnyal akaratlanul veszi át az általa kigúnyolt költő szavait. De ha figyelembe vesszük, 
hogy a ,,kebel" szót milyen ritkán használja, s hogy még az említett pamflet megírása idején 
sem állta meg, hogy a kérdéses Babits-sornál lelkesen föl ne kiáltson: „Ez szép. Méltó Valéry-
hez!"6 akkor föl kell tételeznünk, hogy ez a sor ott rejtőzött valahol tudatának mélyén, s 
innen került majd megfelelő alkalommal a felszínre, tökéletesen beleilleszkedve a már kifor
rott költő versébe. 

Vegyünk egy hasonló példát — ezúttal már ^Kosztolányival kapcsolatban. 1923-ból 
való József Attilának Éjjel című verse. Önmagában nem különösebben figyelemre méltó. 
Tizennyolc éves fiatalember tehetséges Kosztolányi-utánzata, szép, de eléggé modoros, kevés 
egyéni színt hozó alkotása. Viszont több, mint egy évtized múlva egyik döbbenetes töre
dékében újra ennek képei, szavai elevenednek meg. A lámpa „sötét haja szobámra bomlik. 
És én kibontanám a vérem . . . — Egy eszelős öreg motyog csak, az eső, s mindenütt kopogtat. 
Halottak vagytok, csúf halottak . . . " — írta 1923-ban, jellegzetesen őszi hangulatú versében. 
A dekadens halálhangulatba oldódás helyett az ,4nya majd a gyermeki sírás gúny03 fintorba 
torzuló fájdalmával érzékelteti az idegrendszer iszonyú bomlását: 

„Az őszi eső szürke konty a 
arcomba lóg, zilálva, bontva. 
Harmadik napja sírja, mondja, 
mint tébolyult anya,, motyogja 
— mert csecsre vágyom — rám meredve: 
Reátaláltam gyermekemre, 
aludj el, édes kedvesem, te, 
csitt, csitt, kicsikém, tente, tente." 

Itt még az előbbinél is kevésbé tételezhetünk föl véletlen hasonlóságot. Nemcsak 
a szavak, a képek nagyfokú hasonlósága, illetőleg azonossága vall az összefüggés mellett, 
hanem még inkább az egész szemléletm^d^rpkonsága. (Egri Péter tanulmánya7 mutatja ki 
a rejtetten továbbélő élmény egy részleges felszínre kerülését a Hová forduljon az ember . . . 
c. versben: „ . . . egy öregre figyel, ki szomorún mosolyogva őszi esőben lebontott hajjal bolyong".) 
Nem sokkal jelentősebb itt az eltérés, mint néha az, amely az egyes verscsírák és a későbbi 
kidolgozásuk, vagy az egyes szövegváltozatok között fennáll, s úgy érezzük, hogy ha elvont, 
akadémikus formai vizsgálódás szempontjai szerint az előbbi alak is a kimunkáltabb, meg-
oldottabb (szabályos szonett), mégis, valójában a későbbi változat bontja ki teljesebben 
azokat a lehetőségeket, amelyek az elsőben benne rejlettek, de egy tőle idegen szemléleti és 
kidolgozási forma eluralkodása folytán többé-kevésbé elsikkadtak a műben. 

Alighanem a Kosztolányi és József Attila, sőt bizonyos mértékig egyfajta polgári 
és szocialista 'líra közti kapcsolat leglényegesebb alkotóját is ilyen, vagy ehhez hasonló 
jelenségekben kell keresnünk: olyan esetekben, ahol egyfajta formai elemnek teljesebb, 
uralkodóbb szerephez juttatásában áll a hatás. Ami azt is jelenti, hogy ott, ahol az „átvétel" 
már a kiforrott, saját hangjára és mondanivalójára talált költő egyik jellemzőjévé lett. 

A Holttest az utcán című fiatalkori József Attila-vers tanúsága szerint például íróját 
igen erősen megragadta Kosztolányinak Milyen közeli. .. című verse.8 Itt az eldördülő könyör
telen fegyverek tüze nyomán 

6 Említi NÉMETH AKDOR: József Attila 106. 
7 E. P.: József Attila költészetének látomás- és álomszerű mozzanatai, It 1960. 4. 

sz. 279. 
8 Sz. M. idézett tanulmánya föltételezi, hogy Juhász Gyulának Sebesült munkás a 

Rókusban című verse jelentős, szinte ihlető hatással volt, J. A.-ra a Holttest az utcán meg
írásakor. Az eszmei rokonság valóban erős — mindkét esetben szerencsétlenül járt munkás 
sorsa a téma — a látás- és ábrázolásmódba formai megoldások azonban sokkal erősebben 
a kérdéses Kosztolányi-vershez kapcsolják. 
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„Aszfaltra rogy egy bús, bitang legény. 
Fáradt szegény. 
Csókolja a földet. Egy szökevény. 
Körötte senki. A vidék kiholt. 
Nem is sikolt. 
Ki volt az anyja, istenem, ki volt?" 

József Attila ezt a képet állítja majd saját versének középpontjába: 

„Fehéren, törten ott feküdt a holt, 
beszéltek hozzá — ajka szót se szólt. 
Ki volt az anyja? Jaj, ki volt, ki volt? 
. . . jaj, szegény, 
erős, vidám és most halott legény, 
és senki nem sikolt: Fiam, enyém !" 

Az átvétel tényéhez itt kétség nem fér. Ha az előbb látottakat figyelembe vesszük, fölté
telezhetjük, hogy félig-meddig öntudatlanul ott él az ihletadó mű egyre mélyebbre ható, 
egyre sajátabbá váló élménye a költő lelkivilágában.9 Mégpedig föltételezhetően a műnek 
valamilyen lényeges sajátsága. Viszont ha egymás mellé állítjuk a két verset, azt kell látnunk, 
hogy az értékelés mérlegének nyelve a Kosztolányié felé billen. Ha József Attila a legdrámaibb 
jelenetet ragadta is ki, úgy látszik, mintha közömbösen hagyta volna az a helyenként nagy
szerűen fölvázolt, kissé mozaikszerű részletekből fölépített nagyobb kép, amelyet az idősebb 
költő az éjszakai külvárosról festett. De bármennyire szóljon is emellett az első látszat, értel
münk tiltakozik ez ellen a föltevés ellen. Vizsgáljuk hát meg: tanulhatott-e, tanult-e évek 
múlva a Külvárosi éj, a Téli éjszaka alkotója az idézett sorok írójától valami valóban lénye
geset. 

Ezúttal tehát ne csak a részleteket, hanem a szemlélet, az ábrázolás módját, a köl
temény fölépítését is vegyük szemügyre. 

József Attila legjelentősebb tájverseinek egyik legfőbb sajátsága az egyes parányi 
részleteknek és az ember számára objektíve legfontosabb tartalmat magukban hordó jelen
ségeknek kíméletlenül pontos, szubjektíve látszólag kevéssé reflektált megragadása. Ezekből 
az egymástól élesen elkülönülő megfigyelésekből építi föl hatalmas kompozícióit az éjszakai 
külvárosról. Erőteljes kontúrok, mélyek lehetővé teszik, hogy a mocorgó papírdarabkák, 
lepergő homokszemek parányi világától a végtelen kozmosz kimért pályán mozgó csillag
világáig teljes, szilárd egész látványa kerekedjék ki. Olyan egésznek a képe, melynek közép
pontjában az embef~áH7akit sorsa egy számára idegen világba, vele ellenséges társadalomba 
vetett, aki azonban bátran néz mindezzel szembe. 

Ha közelebbről megnézzük, Kosztolányi helyenként ugyancsak ilyen objektív, éles 
szemmel megfigyelt részleteket állít egymás mellé, s ezekből építi föl versét. A csillagvilág 
hatalmas távlataitól közelít a kicsiny moccanások felé: 

9 Minden bizonnyal ilyen, a tudat felszíne alá süllyedten tovább élő versélmény egy 
része került felszínre az említett Ady—Kosztolányi—József Attila-rímátvételekkor is. De 
az itt tárgyalt Kosztolányi-vers egy jellegzetes ríme is megjelenik a Pünkösd előtt-ben (ott: 
„Csak ússz az éjbe, tündökölve ússz, jó égi túsz, ó messzeség őrültje,'Sziriusz!" — itt: „ . . . 
tündökölj, s dalolj csak, a végtelen vizén büszkébben ússzál, s csodáljanak, hogy méltóbban 
repül zilált szárnyad az égi Szinusznál."). 
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„Mit hallasz itt? Az álmot hallod itt, 
a halmokig 
halkan motoz, az éjjel álmodik." 

(Gondoljunk József Attila ilyen megfigyeléseire: „Nedvesség motoz a fa lombjában", 
„Csend motoz, fülel a sötét", „Akácocskát babrál a homály", „összekoccannak a molekulák" 
stb.) 

Éles kontrasztok jelennek'meg az elsötétült éjszakában: 
, , . . . csönd mindenütt. 
A toronyóra zengőn egyet üt." 

(Gondoljunk az Eszmélet jellemző képére: „Fülelt a csend. Egyet ü t ö t t . . . " , vagy 
a Téli éjszaka csöndjébe belehulló harangkondulásra, a Külvárosi éj némaságába belesüvítő 
vonatfüttyre. —A csönd általában gyakori, hangsúlyt kapó, jellemző mozzanata mindkettejük 
tájköltészetének:) 

Ebben a néhány fényponttól áttört sötétben jelennek meg az emberi élet egyes moz
zanatai, itt játszódik le a dráma, itt kerülünk szembe egy embertelen, gépek- és tárgyak-
alkottá világnak kikerülhetetlen törvényeivel. Előbb a katonákat tömeggyilkos háborúba 
szállító vonat zakatolása ad róluk hírt, majd valami más töri meg a csend uralmát: 

„ . . . vas, halál, szij. Éji őrmenet." 

Az emberi arcokat itt az éjszaka fedi el, ám ez a költői megoldás valami lényege
set: társadalmi jelenséget is kifejez. Ugyanazt a társadalmi jelenséget, amelyet majd Tömeg 
című versében azzal érzékeltet József Attila, hogy a tüntetőkre rohanó rendőrökből nem 
mutat mást, csak „a csákókat, a lovakat, a fölmutatott kardokat". Az előadás szűkszavú, 
mint majd a Külvárosi éj-ben, ahol 

„az úton senki. Motyogó munkás. 
Röpcédulákkal egy-egy elvtárs 
iramlik át." 

I t t : 
„Elhangzik dobaja. Semmi más. 
Egy surranás. 
Most két erős, gyors puskadurranás. 

Körötte senki. A vidék kiholt." 

Ez a József Attila-i tájversekkel való bizonyos fokú rokonság éppoly kevéssé egyedül
álló jelenség, mint ahogy nem egyedülálló az sem, hogy Kosztolányi a külváros, mégpedig 

* épp az esti külváros motívumaival él, hogy ennek művészi élménye, jelentése, emberi tar
talma szemmel láthatólag erősen foglalkoztatja. Sivár tűzfalak, korhadó palánkok, magányos 
fénypontok alkotják ezt a világot, s egy-két közébük vetődött magányos ember. A végtelenbe 
nyúlni látszó Üllői út, a kozmosz távlatait a tudatba idéző csillagvilág alatt 

„Cél nélkül itt egy ember mendegél. 
Próbál fütyülni, szája megvacog. 
Előre néz, megáll, most visszanéz. 
Egy vaskorlátra ráborulva sír." 

i 

Persze, más József Attila munkása, aki ezzel a tétovasággal a lámpák fényét kerüli, 
melyek fölhívnák rá a rendőr figyelmét, vagy az asztalra ráboruló napszámos, aki 
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„Nekivicsorít a falnak, 
búja lépcsőkön" felbuzog. 
Sír . . ." 

Ez az ember nemcsak önmaga, hanem osztálya sorsát is átéli: a forradalmat élteti-
siratja. A hasonlóság mégis feltűnő. Mielőtt ezeknek az elemeknek a közelebbi vizsgálatára 
áttérnénk, vessünk egy pillantást néhány olyan hasonlóságra, melyeket egy korai Kosz
tolányi-versben találunk, s amely megerősíteni látszik azt a korábbi benyomásunkat, hogy 
az ő költészetében megjelennek egy olyan művészi ábrázolás elemei, amelyek majd teljesebben, 
tisztábban bontakoznak ki József Attila lírájában. Egy éjszakai utazás képei elevenednek 
meg A szegény kisgyermek panaszai című kötet egyik darabjában: 

" . . . A szunnyadó csöndesség lomha, mély, 
de ébredez, hallucinál az éj. 

Itt-ott egy oszlop, éjsötét palánk, 
benn a kunyhókban késő lámpaláng. 
Egy folt az éjbe, szürkülő, fehér. 
Egy ember. Egy hóban rekedt szekér. 
Valami zaj . . . " 

A kettejük ábrázolásmódjában meglevő rokonság nem lehet véletlen: valóságlátásuk-
nak, szemléletmódjuknak a hasonlóságából kell fakadnia. Kosztolányi esztétikájában meg 
is van az élet tényeivel való kíméletlenül szigorú, objektív szembenézésnek, a művészi 
igazmondásnak egyfajta határozott igénye: 

„Csak a bátor, a büszke, az kell nekem, Ő kell, 
őt szeretem, ki érzi a földet, 
tapintja merészen a görcsös, a szörnyű 
Medusa-valóság kő-iszonyatját 
s szól: „ez van", „ez nincsen", 
„ez itt az igazság", „ez itt a hamisság..." — vallja Marcus 

Aureliushoz intézett soraiban. „Természetesen jő volna igaznak lenni, s amellett tapintatos
nak, sebkimélően nemesnek és polgári értelemben »ízlésesének is. Csakhogy ez nem lehet
séges. Vagy-vagy. Az író legyen kegyetlen" — hirdeti Indiszkréció az irodalomban című 
vitacikkében.10 S tudjuk, ilyen kegyetlenül igazmondó nem is egyszer; különösen prózájában, 
de ebből a szemléletmódból születnek olyan remekmívű versei is, mint A kalauz, vagy az 
Anna. Kegyetlenül hideg, éles fény sugarában megjelenő tények, lényegretapintó szűkszavú
sággal elmondva. „Szeme könyörtelen" — állapította, meg róla Halász Gábor. 

„Szeme könyörtelen, de szíve a torkában dobog."11 

Költészetének alighanem egyik legjelentősebb ellentmondására hívja föl a figyelmet 
ez a mondat; vagy legalábbis arra, amelyik közelebb vihet bennünket a Kosztolányi— 
József Attila-kérdés egyik igen fontos tényezőjéhez. A nagy proletár-tájversek írója nyugodtan 
mer szembenézni a külvilággal, mert hisz abban, hogy ennek törvényei föl ismerhetők, s 
bármily ̂ szigorúak is, végül fölhasználhatók az ember érdekében, Kosztolányi számára viszont 
ez a szembenézés vakmerő, hősi, végzetesen elszánt tettet jelent, s ez á kegyetlenül illú-
ziótlan látásmód olyan képeket hoz a szemébe, amelyek objektíve semmi vigasztalót nem 
mutatnak. Az idézett versben is Medúza-arcként jelenik'meg a valóság, s a hős, ki szembe 

10 K: D.: Ábécé. 54. 
11 H. G.: Az ötvenéves költő. (Válogatott írásai, 252.) 
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mer nézni veje, a „rém"-mel, „végül odadobja férgeknek a testét". Alighanem ebben leli 
magyarázatát az is, hogy a korábban szemügyre vett idézetek élesebben poentirozottak 
a velük összehasonlított József Attila-soroknál, s hogy — már-már a szándékoltságig — 
ridegen szűkszavúak. Számára a valóság kegyetlen valóság. Ezzel a kegyetlen valósággal 
szemben pedig torkában dobogó szíve is követeli a maga jogait. Míg József Attila virrasztva, 
kornoiy^okos pillantással méri a téli éjszaka könyörtelen szépségeit s benne az embert, addig 
Kosztolányi megriad az elébe táruló látványtól és menekül előle: érzelmes^lesz, s a rideg 
tárgyak világáTlsoKször lágyan hullámzó hangulatokban oldja fel.12 Az élet végső igazságát 
számára a halál jelenti — gondoljunk csak arra, hányszor néz szembe halottakkal: ravatalon 
fekvő apjának vagy Osvát Ernőnek tetemével, Tóth Árpád fájdalomba dermedt vonásaival, 
kivégzéssel és hullaházak néma lakóival (Halottak, Együgyű ének, Cifra halottak). A más 
szempontból majd még közelebbről megvizsgálandó Számadásban nyomon kísérhetjük azt 
a folyamatot, amelyben írója a kíméletlen igazságok kimondásának pátoszától az egyetemes 
részvét hirdetésének szentimentális programjáig jut el. Ezért nem tud az egyes részletmeg
figyelésekből olyan egységes, átfogó igényű képet fölépíteni, mint amilyet a tőle tanuló 
József Attila, ezért fogózik „egy-egy csonka részbe" (Kétségbeesés). Pedig a részletmeg
figyelés pontossága nemcsak ezekben a tájleíró versekben rokon egymással. A légypöttyös 
falkép alatt dülledt szemekkel hajnalig borozó rokonok céltalan életének képpé formálása 
sem sokban tér el a Holt vidék parasztjaiétól: 

Itt: 
„Pontos öregurak, kik messze estek 
s most andalognak régi romokon. 
Pipáznak, néznek és mozdulni restek."13 

Amott majd: 
„Kis szobában kis parasztok. 
Egy pipázik, de harasztot. 
Ezeken nem segít ima. 
Hallgatagon ülnek im a 
sötétben." 

S az önmegfigyelés bámulatos, már-már megdöbbentő tisztaságát, a minden parányi 
tudat moccanást kirajzoló élességet is majd József Attilánál látjuk újra viszont. 

„Most az álom vizében gázolok. 
A mellemig ér. Aztán egyre feljebb. 
Már államat és szájamat lepi. 
Azonnal ellep." — írja Kosztolányi. Másutt: 
„A repülő, 
aki ezer méter magasban 
kóvályog fönn a nyári rónán, 
nem oly boldog, 
mint én, 

12 Talán a tisztán lírai természetű Februári óda az egyetlen igazi kivétel: itt párosul 
tökéletesen az illúziótlan igazmondás a szárnyaló szépséggel. 

13 A versrészlet erősen emlékeztet ugyan Juhász Gyula A végeken című versének egyik 
részletére is, de részint Kosztolányi költeménye a régebbi, részint pedig akár közvetlen, 
akár közvetett hatásról van szó, akár — ami a legvalószínűbb — egyszerű rokonságról, a 
Kosztolányihoz való hasonlítás jogos, hiszen jellegzetesen Kosztolányi-sorokhoz hasonlít 
egy jellegzetes József Attila-versrészlet. Ugyanez áll itt természetesen Juhász Gyulával 
kapcsolatban is. 
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ki lassan 
ringok a versem ütemén, 
míg elkészül e költemény." 

József Atttila majd úgy érzi, önnön létének „utolsó morzsáit" éli föl, „amíg elkészül 
ez a költemény" (Ki-be ugrál...), s a puszta semmit kutatja szinte dermedten az iszo
nyattól. A lélekállapot más, de az önmegfigyelés pontos objektivitása csaknem ugyanaz. 

„Mint locs-pocs fényben a vastaligákkal 
zörgő, seszínű alakok, 
úgy vonulnak fejemen által 
karácsonyesti gondolatok" — látjuk ugyanezt egyik töredé

kének soraiban is. A Költőnk és korá-ban is állandó önellenőrzéssel tartja a szemét magán: 
„íme, itt a költeményem. Ez a második sora" -— írja már-már idegesítő pontossággal. „Irga
lom, édesanyám, mama, nézd, jaj, kész ez a vers is!" — sikolt majd föl iszonyodva később. 
De más tekintetben is rokonságot fedezhetünk fel kettejük költészetének finom, kristályosan 
tiszta s egyúttal puritán realizmusa között. A Tanulmányfej arcának vonásain mintha Kosz
tolányi ismeretlen közbakájának kiégett tekintete is átsejlenék (Ugy nézem a te...), a pil
lanat, a végtelenül kicsiny idő-rész pontos számbavételének, az idő „megállításának" (vagy 
talán inkább megállásának) József Attilánál majd nemegyszer szerepet kapó mozzanata 
is Kosztolányi éles megfigyeléseiben találhatná egyik forrását (A nagyanyámhoz .. ., A dél
után pezsgett.. ., Künn, a sárgára .:.). Ezzel a szemléletmódjával finoman kimunkált kis-
mesteres remekműveket tud alkotni Kosztolányi is, nagyobbat azonban már nem. A nagyobb 
versek közül egységesebbek, művészileg megoldottabbak azok, amelyek valami különös 
fájdalmas játékossággal, küzdelemből formált könnyedséggel oldják fel megfigyeléseiket 
egy varázsos dallam-teremtette hangulatban. Sápadt holdfényben kirajzolódó penészes tűz
fal, düledező palánk, nagy, végtelen csönd — a motívumok egy része ugyanaz Kosztolányi 
egyik versében, mint József Attila nagy éjszakai tájleírásaiban. A vers lényege mégsem mutat 
vele semmi rokonságot. A Hold 

„ . . . széjjeltekint, 
és nézi lenn 

, a földjeink, 
a kincseket, 
a rabon a 
bilincseket,... 
Kísértetes 
körül az éj: 
nincs semmi már, 
az álma mély. 
Hol elhajolt 
lenn a palánk, 
ugy leng a hold, 
mint lámpaláng..." 

A korábban megfigyelt leíró jellegű költeményekben is állandóan elegyedik a realista 
művészi objektivitás a Kosztolányi-verseknek más jellemzőivel. 

„Mily messze van én tőlem már az ég. 
Mily messze vannak már a csillagok, 
az Üllői út is mily végtelen" — lazulnak a fáradt-fájdalmas, 

szépségek zsongítására vágyó lélek tükrén a táj kontúrjai."~" 
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,,Csak ússz az. éjbe, tündökölve ússz, 
jó égi túsz, 
ó messzeség őrültje, Sziriusz" — kerül előtérbe a (már idézett) 

hosszan, mélyen szóló, fájdalmas játékossággal egymásba kapcsolódó rímek zenéjében egy 
olyan lelkiállapot, mely igazában teljesen független a leírt kép objektrv~tartaImától. 

,,Fekete, nagy ijesztő szélmalom. 
Kék hold cikázik a fehér havon" — menekül a valóságfestés 

nehéz küzdelmei elő) a képzelet mesés színeihez, a dekoratív képalkotás-nyújtotta örömökhöz 
másutt (Apámmal utaztunk . . .). 

Amint kezdetben átsiklottunk a nyilvánvaló közismert átvételeken, melyek magya
rázatukat legfőbb mértékben abban lelték, hogy írójuk még csak kezdő költő, ezúttal is inkább 
csak említsük meg azt a hasonlóságot, mely a Beírtak engem... és a Levegőt,, az Óh, én 
szeretem . . . és az Elégia között van. A téma mindkét esetben hasonló (az_államrend ember
telenné gépiesedése, illetőleg a külvárosi táj és a benne élő ember szeretete), a művészi meg
oldás azonban egészen más.14 József Attila versei mélyebbre hatolnak a fenségek fölszíne 
mögé, teljesebb, bátrabb emberi magatartásból születtek, mint Kosztolányiéi. Inkább csak 
annak igazolásaként említsük meg őket, hogy mennyire sok szálon kapgsolódik össze költőik 
világa. Feltűnő viszont, mennyire megerősödik Kosztolányi hatása ájcésői )józsef Attila
verseken. 1934-ben, az immár teljesen kiforrott, önálló költői világát megteremtett, mestere 
fölé nőtt költő megírja a Modern szonett-et. Ennek befejező képe a büszke 

„újonc, ki első izben posztol, 
meg a gyerek, kit dicsér a tanár 
és otthon édes meggybefőttet kóstol." 

Meghökkentő, milyen teljesen átveszi itt József Attila nemcsak a versalkütás módját* 
hanem a szemléletmódot is Kosztolányitól. A „posztol"-t érezhetően főleg a rím vonzotta 
oda, s a proletárgyerekkor feltoluló, fájdalmas emlékeivel küzdő költő15 hirtelen beleképzeli 
magát abba a világba, amelyben a gyerekkor éveit tanári dicséretek-megrovások és édes 
ízek izgalmai-örömei jelentik, ahonnan nézve a katonai őrszem lelkét nem az embertelen 
szolgálat nyomasztó izgalma, hanem indián-játékok romantikája tölti el. 

„Ki figyelte meg, hogy míg dolgozik, 
a gyár körül az ősz ólálkodik, 
hogy nyála már ^téglákra csorog?" — kérdezi majd József Attila jel

legzetes kosztolányis fordulattal az Őszben. A már idézett Holt vidék sortagolásban mintha a 
Rapszódia vagy a Hideg ritmikája öltene újra testet.16 A „Mint a gyerek . . . " más-más formá-

14 Leszámítva az utóbbi két vers befejezésének kisebb hasonlóságát: 
„Bármerre mennék, ide visszatérnék, „ . . . e táj nem enged . . . 
bármerre szállnék, átkozott, szegény nép, 
a gondodat kiáltaná a szám, Igazán csak itt mosolyoghatsz, 

itt sírhatsz. 
mert bánatkővel van utcád kirakva, Magaddal is csak itt bírhatsz 
szemed a bánat végtelen patakja, 
s jaj, ez a föld, e bus föld a hazám." ó lélek! Ez a hazám." 
15 „Egész testében reszket, mint a gyermek, kit rajta kaptak, hogy buktát lopott", 

„Kioson, kenyeret szel a konyha kövén s majszolja riadtan a gyermek." stb. 
16 övé a tó s a jég alatt Vö.: „így végezték bus hatalmak, 

neki bújnak a jó halak olcsó víz a magyar harmat, 
iszapba. sárba hull. 

Csak egy ladik, mely hallhatón Istenem, mi végre élek? 
kotyog még a kásás tavon, Dudorászok, árva lélek, 
magában. egymagam. 
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ban háromszor is megjelenő, hosszú hasonlatot megindító kezdősora (Mint gyermek, aki 
bosszút esküdöt t . . . , Mint a mezőn a kisfiút ha elér i . . . ) , mely a legszebben a Thomas Mann 
üdvözlésére írt versben jelenik meg, aligha független Kosztolányi versétől: 

„Mint a beteg gyerek, ki lázas, álmos, 
felül az ágyba, poharat kér . . . " — kezdi Kosztolányi, majd hasonló

képp szinte belefeledkezik a kezdő hasonlat részletes kirajzolásába, mint — oly sokszor máskor 
is — később majd József Attila teszi. A késői József Attila-versek egyik igen gyakori, szép 
mozzanata, mely az Altató-ban a vers egészén végigvonul: atárgyak és jelenségek meghitt 
„alvása"17 is feltűnt már „a szegény kisgyerek" képzeletében: 

y „Alszik a homályos éjbe 
v künn a csengő. 

A diván elbújik félve. 
Szundit a karosszék. 
Álmos a poros kép. 
Alszanak a csengetyűk . . . " (Este, este . . . ) 

A Kosztolányi-hatásnak ez a megerősödése, nyíltabban a felszínre kerülése alighanem 
abban a világnézeti közeledésben leli legfőbb magyarázatát, mely kettőjük közt ekkortájt 
végbement. A néha szenvelgőn szentimentális, máskor önmagát és közönségét szó-mágiával 
elbűvölni akaró művész' mélyebb igazságok kimondása, férfiasabb líra megalkotása felé 
törekszik, a Tömeg forradalmi lendületének harsány világgá-kiáltója pedig azóta már tragi-
kusabb szemmel látja a világot. A Meghalt Juhász Qyula kegyetlenül hideg szonettjét akár 
Kosztolányi is írhatta volna, s ott érezzük az ő keze nyomát az Osztás után tragikus soraiban is: 

„Vörösek és feketék, vérben, gyászban, 
fényesre lakkozottan, lámpalázban 
így kell kinek-kinek sorára v á r n i . . . " 

Persze, a „tanítvány" gondolatai itt is tisztábbak, szavai modernebb igazságokat 
fejeznek ki. Ő nem áll meg a tragikus kép dekoratív ábrázolásánál. Nála a materialista dia
lektika tudományos szemléletének szilárd vázára épül a költemény: a szonett drámai feszült
ségét valóság és lehetőség, véletlen és szükségszerűség ellentétének művészi eszközökkel 
kifejezett egysége teremti meg. Ennek megfelelően politikusabb is ez a költemény, mint a 
Kosztolányi-versek. A kegyetlen törvények higgadt, világos, klasszikusan tiszta megfogal
mazását viszont jórészt Kosztolányitól tanulhatta József Attila. Abban a bírálatában, melyet 
ekkortájt írt Kosztolányiról, maga is ezeket a művészi sajátságokat emeli ki legfőbb értékek
ként: mondanivalójának „latin világosságú, kristályos rendbe" foglalását (vö.: „Gyémánt 
szavaid nem méred karáton"). Nem puszta verstechnikáról van itt szó, hanem arról az emberi 
magatartásról is, mely a tragikummal, az emberre törő erőkkel olyan pillantást szögez szembe, 
melyet az értelem és a szépség szeretete és tisztelete irányít és fegyelmez.18 így látja ezt 

17 Először a Hangya-ban találkozunk vele: „Kis, fáradt fejét csillámokra hajtja, és 
alszik véle csöpp árnyéka is." (1926.) A Falu-ban (1934): „Alszanak az egek, a mezők. Ostorok 
csizmák, kések. Lombok közt a tiszta, tág közök. S a levélrések." Az ŐS2-ben majd így jelenik 
meg: „Fáradtság üli a teherkocsit, de szuszogó mozdonyról álmodik a vakvágányon, amíg 
hazatér." (Vö. „Piros kisdedet álmodik a vasöntő az ércformákba".) Igaz, itt megint van 
hasonlóság e között és Juhász Gyula Falusi éjszaka c. verse között, azonban itt is Kosztolányié 
a korábbi, az ismertebb (az ő kötete feltűnést kelt, Juhász Gyula verse nem tartozik jelen
tősebb darabjai közé), a párhuzam megvonása tehát itt is jogos. 

18 „A jóság, emberség nem rejtély, hanem a tiszta értelem műve" — vallja Kosztolányi, 
s megvetéssel nyilatkozik a dekadencia torzság-kultuszáról. (Említi HELLER ÁGNES: AZ 
erkölcsi normák felbomlása -+* 92, 139). Aligha tévedünk, amikor föltételezzük, hogy még 
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idézett cikkében József Attila is; ezért reméli, hogy majd „Kosztolányit is elvezérli latin 
világosságú értelme a társadalmi elvben fölfogott igazságig". Ennek a magatartásnak, szem
léleti és kifejezési készségnek a rokonsága köfi egymáshoz kettőjüket. József Attila az Ének 

ji semmirőlt emelte ki, mint „a társadalmi üresség érzésé"-nek bátor, igaz kifejezését. De 
nemcsak ezt a verset érezte magáénak. Érdemes késői műveit a közvetlenül előttük megjelent 
Számadás egyes darabjai mellé állítani. 

„Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva, 
nem szégyen ez, vallj — úgyis vége van — 
boldog akartál lenni és hiába, 
hát légy mi vagy: végképp boldogtalan, 
inkább egészen a kinzó csigába, 
mint félig igy, alkudva, oktalan . . . " — hirdeti a kötet elején. 

Súlyosak, kemények, igazak a szavak, de a ritmusban megbújó keserű és valahogy mégis 
szinte legényes hányavetiség, ez a fájdalmas könnyedség magában hordja az emberi 
integritás megőrzésének, a sorssal való szembenézés hősien szép magatartásának némely 
elemeit is. Németh Andor József Attilának Lassan, tűnődve . . . és Vasszína égboltban című 
verseiről állapította meg: „az olvasó nem tudná elviselni közléseit, ha nem ütné át minden 
során valami édes muzsika."19 Dallamon, a vers „muzsikáján" természetesen nem érthetjük 
csupán a versmértéket. Semmivel sincs ebben kisebb része a szavak érzelmi hangulatának, 
az egyes hangok sorának, vagy magának a mondatszerkesztésnek, a gondolatmenetnek. 
— Nézzük meg, hogyan fejezi ki Kosztolányiéhoz hasonló lelki élményét József Attila: 

„Tudod, hogy nincs bocsánat, 
hiába hát a bánat, 
légy, ami lennél: férfi, 
a fű kinő utánad. 

A bün az nem lesz könnyebb, 
hiába hull a könnyed. 
Hogy bizonyság vagy erre, 
legalább azt köszönjed." 

A rövidebb sorok könnyedebb játékosságából, a keményebben záródó kis versszakokból 
(az utolsó előtti sor rímtelensége mintegy függőben tartja az előző kettőt: a velük összecsendülő 
utolsóra hirtelen mintha mindkettő teljes terhével hullana rá) valami még lázongóbb keserűség 
hallik ki, mint az előbbi kiegyensúlyozottabb, megfontoltabban ejtett szavakból. Ez a dallam 
azonban csak magának az említett utolsó sornak a teljesebb ritmusában tér el Esti Kornél 
énekének hangjától, ahol ez mintha fáradtan törne félbe. 

„Ne vádolj, ne fogadkozz, 
ne légy komisz magadhoz, 
ne hódolj és ne hódíts, 
ne csatlakozz a hadhoz" — írja József Attila. 

Ady elleni — kétségkívül erősen elfogult — támadásának egyik eleme is ez volt, ti. az, hogy 
Ady költészete merőben más természetű, mint az Övé: a tiszta értelem pontos megállapításai 
helyett zseniális megsejtések vízióit adja. (Azt támadta benne Kosztolányi, amit — lénye
gcsen több joggal, bár itt sem elfogulatlanul — Szabó Dezsőben kigúnyolt.) 

18 N. A.: József Attila élete és kora. Csillag, 1948. júp. 51. 1. 
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„Ne mondd te ezt se, azt se, 
hamist se és igazt se, 
ne mondd, mi fáj tenéked, 
ne kérj vigaszt se" —• hirdeti Kosztolányi. S mintha másutt 

is ehhez hasonló belső dallam ringatná, sodorná tova a fájó igazságokat kimondó sza
vakat, azzal a mesterkéletlen játékossággal, tiszta, könnyed egyszerűséggel, amely már a 
kétségbeesés tragikumának részleges feloldását is magában hordja: 

,,AmÍt ma tartok, azt elejtem, 
amit ma tudtam, elfelejtem, 
az arcomat kezembe rejtem 
s elnyúlok az üres sötétben 
a mélyen áramló delejben." 

Itt is inkább csak a versszak-záró sorok fájdalmasabb elnyújtása, illetőleg éppen 
ebből adódó végérvényesebb dallam-zárása különbözik annak a dallamnak a lényegétől, 
amellyel a késői, magára maradt proletárköltő elviselhetővé akarja tenni az elviselhetetlent, 
amelyben néha már-már végső menedékét keresi: 

„Jöjj, barátom, jöjj és nézz szét. 
E világban dolgozol 
s benned dolgozik a részvét. 
Hiába hazudozol. 
Hadd most azt el, hadd most ezt el. 
Nézd az esti fényt, az esttel 
mint oszol..." (Alkonyat, — de hasonló pl. a Karóval jöttél dallama is.) 

Kosztolányi nagyon is tisztában van ennek a belső dallamnak a jelentőségével. „Sajnos, 
vannak az irodalomnak szemforgató szövegmagyarázói. Ezek mellesleg említik meg, hogy 
a vers dallama és rímei is szépek, mintha a dallam és a rím csak afféle külső dísz volna, és 
nem a vers legbelsőbb belseje" — magyarázza szenvedélyesen. Ha végső szavaival — melyek 
szerint megfordítva: „a gondolat a külsőség, s disz" — semmiképpen nem érthetünk is egyet,' 
azzal a felfogással, hogy a forma nem pusztán külsőség, hanem a mű lényeges alkotója, hogy a 
rím és a ritmus önmagában is bizonyos lelki tartalom hordozója lehet — ezzel a nézettel 
nincs okunk vitázni. S a dallamnak döntő szerephez jutását önmagában még nem tekinthetjük 
formalizmusnak — inkább csak a befelé fordulás, az értelmi helyett az elsősorban érzelmi 
hatásra való törekvés egyik jelének, a szubjektivizálódás együttjárójának. Gondoljunk akár a 
késői Arany remekeire: a „könnye se perdül, jajjá se hallik" sor különös, halkan tovasikló hang
sorát hirtelen meg-megtépő k és p, hideg h hang idegborzoló nyugtalansága, vagy a „hüs szél 
zörrent puszta fákat" élesen szisszenő, majd gyorsan perdülő hangsorának ideges vibrálása töb
bet elárul a kifejezendő lelkiállapot bomlott fájdalmáról, a sértett lélek túlérzékenységéről, mint 
a leírt romantikus történetek. A versforma sokszor központi kérdés Kosztolányinál, de egyre in
kább azzá lesz az utolsó évek József Attilájánál is, A hibátlan tisztasággal összecsendülő rímek, 
a fogalmazás finom, célba találó pontossága, a dallam sajátos könnyedsége a rettenet szép 
kimondását, s így a részleges legyőzését is magában hordja. Ebben a magatartásban találkozik 
össze legteljesebben a két költő. 

„Ifjúságom, e zöld vadont 
szabadnak hittem és öröknek, 
és most könnyezve hallgatom, 
a száraz ágak mint zörögnek." 
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„Mindazt, mi fáj és van, megértem. 
Nekem jutalmat hát ki adhat? 
Nem zöld kölyök vagyok. Megértem. 
Halál, fogadj el a fiadnak." 

Hasonlít egymásra a két idézet? Ha a versmértékeket állítjuk csupán egymás mellé, 
akkor csak kevéssé. Jambikus sorok, egy-egy fél-ütem végződéssel, de Kosztolányinál minden 
egyes sorban, József Attilánál csak másodsoronként. És még ha egyeznének is egymással 
a négy és feles jambusok, ha ugyanott lassítaná is meg menetüket a szpondeusz — ez elő
fordulhat igen sokszor, anélkül, hogy lényegi hasonlóságról szólhatnánk. Maguk az egyes 
szavak is távol állnak egymástól. És mégis: mindkét esetben az élet szebb, fiatalkori hitekkel 
és illúziókkal teli világa áll szemben a szomorú kijózanodás csöndes szavaival. Szigorú és 
mégsem kegyetlen szavak. Mert az élet tényeinek higgadt tudomásulvételét a_szépségnek 
valamilyen különös hite hatja egyszersmind át. Ha az elmúlást idézőn lehulló száraz ágak 

! zörgését fájdalmas csalódottsággal hallgatja is a költő, a megfigyelések pontosságában, a 
rímek tiszta, szép és mégsem hivalkodó összecsendítésében ott érződik annak az embernek 
a szava is, aki egykor a téli éjszaka hidegében látta meg a szépet, aki azt mérte olyan pontos
sággal, „mint birtokát a tulajdonosa". S a sokszor rímekkel játszó, máskor szenvelgő hangot 
megütő polgári költő is férfiasan, komoly méltósággal vállalja sorsát, teszi önmaga számára 
széppé, szinte meghitté az élet legkönyörtelenebb törvényét: „Halál, fogadj el a fiadnak." 

„Tőletek féltem, kemény emberek, 
ti fadobálók, akiket csodáltam? 
Most mint lopott fát, viszlek titeket 
ez otthontalan, csupa-csősz világban." 

„Megértem" — írta az előbbi idézetben Kosztolányi, finom iróniával kapcsolván 
össze ennek kettős jelentését: azt, amely a grammatika szabályainak értelmében a felnőtté
ievést és azt, amely az élet tényeinek kijózanult tudomásulvételét jelenti. „Felnőttem már" — 
mondja ki hasonló hangsúllyal József Attila a Levegőt /-ben, „Világosodik lassacskán az elmém" 
vallja másutt, „Éh nem vagyok bolond" — mondja az előbb idézettekkel rokon értélemben 

'szerelmesének. A „Harminckét éves lettem én" számvetésében is ez a gondolat, ez az érzés 
kap hangot: megértem, „Nem zöld kölyök vagyok" . . . Az egykor érthetetlennek, fájdal
masnak, csodálatosnak vagy félelmetesnek érzett jelenségek megértése, a velük való meg

békélés a tartalma mindkét versnek, ez alakította ki a formát is: az első és második sor pár 
. egymásnak-felelését, a második sor végének tetőpontjáról fokozatosan lefelé ereszkedő hang
lejtés szomorúságát. 

És mégis: nem lenne túlzott merészség itt is hatást feltételezni? 
Egyértelműen határozott választ aligha lehet a kérdésre adni. De talán' nem is itt 

kell keresni a probléma lényegét. Épp a különböző természetű hasonlóságok széles skálája 
világít rá arra, hogy kettejük poézisében erős alkati rokonság van. Kölcsönös vonzódásuk 
ajjyerekkor emlékeihez, rokonszenvük Freud pszichoanalízise iránt, a szkizofrénia más-más 
költői megjelenítése első pillantásra véletlenszerű egyezésnek látszhat. De ha észrevesszük 
mindkettőjükben az egyszerűség és játékos könnyedség sajátos adottságát, a könyörtelen 
igazmondás képességét, a végletes érzékenységet, azt a törekvést, hogy a világ diszharmóniáját 
tiszta, rendezett művészi formába kristályosítsák, akkor meg kell látnunk, hogy ezekben 
a jelenségekben is valamilyen lényeges tulajdonságuk rokon-volta mutatkozik meg. Alig
hanem elmondhatjuk, hogy a magyar irodalomnak nem sok ennyire rokon alkatú költője 
volt. Az első hangot csaknem mindig az idősebb költő üti meg először, a fiatalabb proletár
költő pedig majd tisztábban, teljesebben zendíti meg ugyanazt. (Persze: nemcsak ugyanazt.) 
Az egykor utcán hancúrozó gyerek, szabadon felnőtt kamasz játékossága természetesebb, 
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egészségesebb, mint úri gyerekszobában felnőtt társáé. Az önnön létének gyökereit meg
támadó társadalmi törvények őt arra kényszerítik, hogy magának és osztályának tagjai 
nevében keményebben, "következetesebben nézzen velük szembe, osztályának hite és ereje 
meg is adja számára az ehhez szükséges bátorságot. Szocialista világnézete pedig lehetővé, 
de egyúttal kényszerűséggé is teszi számára, hogy ne „a csonka részbe" fogózzék, hanem az . 
„egész"-et akarja áttekinteni. 

Mert azért még az itt tárgyalt késői versek is sokszor eltérnek egymástól — nemcsak 
egyéni hang, sajátos kifejezésmód tekintetében. A Számadás költője a fájdalmon úrrá levő 
szókimondás hangját a szenvedés szentimentális-dekadens kultuszának hirdetésével cseréli 
för~,7a társadalmi üresség érzésé"-nek igazszavú lírikusából a részvét megváltó "erejének 
prófétája lesz. A tiszta kifejezésmód, a valóban nemes forma művészetét nemegyszer váltja 
föl az öncélú, már-már cinikus formabűvészkedés, jobbik esetben hangok zsongító muzsi
kájának egyeduralomra juttatása az értelem fölött. Az a művészi magatartás, mely felé csak ~3*^ 
a késői József Attila kényszerül majd itt-ott közeledni. A „pontos öregurak" leírásában 
sem sűrűsödik annyi emberi érzés, mint a Holt vidék parasztjainak rajzában, a szundító karos
szék képe még alig több kedves, játékos ötletnél, míg a Falu alvó levélrései valami nagyobb, 
egyetemesebb nyugalom érzésének kifejezői. A Tudod, hogy nincs bocsánat a férfias helytállás 
igényét, igaz emberi kapcsolatok vágyát is megszólaltatja — azt, amit Esti Kornél énekében 
hiába keresnénk. Törvényszerű, hogy az új költői világképet a huszadik században ne olyan 

.- lírikus alkossa meg, aki mindvégig belülmarad a polgári világnézet korlátain. De azért Kosz-
* tolányiban — más-értékein kívül — meg kell látnunk azt az embert is, aki nemcsak vers

technikai képzettséggel és jóindulatú szavakkal segítette a huszadik század lírájának egyik 
világméretekben is legnagyobb alakját, korának szocialista proletárköltőjét. Látnunk kell, 

. hogy ha nem is olyan következetesen, de sokszor azért ugyanazzal a világgal küzdött ő is, 
s ennek során keze nemegyszer talált rá azokra a fegyverekre, melyeket fiatalabb költőtársa 
átvett tőle, hogy majd jobban használja azokat. Tisztelet jár ezért is. Világnézeti korlátok, 
politikai tévedések, emberi botlások sokszor erejét vehetik a humánum szavának, s hozzá 
nem illő felhangokkal zavarhatják meg tisztaságát. De ha ez a szó valóságos emberi érté
kekből fakadt, akkor.— származzék bár Juhász Gyulától, Babits Mihálytól vagy Kosztolányi 
Dezsőtől — tovább él a költészet egészének folyamatában. 

Attila Tamás 

ATTILA JÓZSEF UND DIE DICHTER DER NYUGAT 
Die Studie analysiert, welche wichtigere Eigenarten der größte Proletardichter von 

einigen bedeutenden Lyrikern des 20. Jahrhunderts, die dem Kreise der Nyugat, (einer Zeit
schrift von vorwiegend bürgerlichem Charakter) angehörten, vor allem von dem am meisten 
bürgerlichen Dichter, Dezső Kosztolányi, übernommen hat. Abgesehen von den politisch
weltanschaulichen Elementen, war der künstlerische Einfluß dieses Dichters am stärkste, und 
die Wirkung der anfangs nur oberflächlichen Einflüsse zeigt sich in späteren Jahren — wenn 
auch in modifizierter Form — als wesentliche Verwandtschaft in der Anschauungs - und 
Schaffensweise von Attila József. Eine der wichtigsten Merkmale dieser Verwandtschaft ist 
die schonungslos scharfe und genaue Beobachtung der Wirklichkeit, die aber Kosztolányi in . 
seinen Gedichten nur selten ganz frei zur Geltung bringen kann, da ihn die Schranken seiner 
bürgerlichen Weltanschauung daran verhindern, mit dieser Anschauungsweise wahre Schön
heiten in der Wirklichkeit zu entdecken; deshalb löst er die Konturen des klar und wahrheits
getreu erblickten Bildes häufig in gefühlsbetonten Stimmungen auf, verschönt die Wahrheit 
mit dekorativen Effekten. In der Dichtung von Attila József erreichen diese künstlerische 
Werte ihre höchste Entfaltung. Der andere verwandte Zug ist für die späte Periode beider 
Dichter charakteristisch. Beide Dichter drücken die grausamen Gesetze des oft als völlig 
hoffnungslos empfundenen Lebens ernst und dennoch mit einer gewissen spielerischen 
Einfachheit aus, doch versteckt sich hinter dieser Fassade in charakteristischer Weise der 
hartnäckige Anspruch auf Schönheit, die unbeugsame Standhaftigkeit von Männern, die sich 
nicht ergeben. 
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